
 

 

A IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár megtérít minden olyan csecsemő- és babaápolási terméket, 

mely az alábbi listán felsorolásra került. A listán nem szereplő termékek (pl. bébiétel, szoptatós 

melltartó, babavíz) nem számolhatók el ezen szolgáltatás keretében. 

A csecsemő- és babaápolási termékek készpénzes vásárlás esetén az ország bármely kereskedelmi 

egységében - pl. hipermarketek, bababoltok, gyógyszertárak stb. - megvásárolhatók. A termékek 

pénztári kártyával csak a kártyaelfogadásra szerződött partnereknél vásárolhatók. A kártyaelfogadó 

partnerek listáját a honlap Kártyapartnerek menüpontja alatt tekintheti meg. 

 

Kismama részére vásárolható termékek 

• Anyatejszaporító teák 

• Haskötő 

• Mellbimbó kiemelő 

• Mellbimbóvédő 

• Mellszívó (kézi, elektromos) 

• Melltartó betét 

• Tejgyűjtő zacskó, tégely 

• Tejszaporító teák 

• Terhességi krém 

• Terhességi teszt 

 

Babaápolási kozmetikai termékek közül elszámolható 

• Babakrém 

• Babaolaj 

• Babasampon 

• Babafürdető 

• Hintőpor 

• Testápoló 

• Napozó 

• Fényvédő 

• Popsi törlőkendő 

 

Kozmetikai termékek elszámolásának feltétele: a számlán pontosan fel van tüntetve a termék 

megnevezése, melyben szerepelnie kell a speciálisan csecsemők ápolására vonatkozó „baba” vagy 

„baby” szónak (pl. Nivea Baby sampon, Naturland babaolaj, Johnson’s babaolaj, Oriflame 

babahintőpor, Pampers popsitörlő, Aloe Vera baba fürdetőkrém) 

  



 

 

 

Csecsemő részére vásárolható egyéb termékek 

 

• Anyatejpótló speciális tápszerek, anyatej helyettesítő tápszerek 

• Babaőr, babafigyelő, baby monitor 

• Csecsemő hosszmérő 

• Csecsemőmérleg, mérleghez csecsemőtálca 

• Cumi üvegre (latex, szilikon, fogszabályzós) 

• Cumisüveg sterilizáló 

• Cumisüveg 

• Cumisüveg tartó 

• Cumitartó 

• Cumis gyógyszeradagoló 

• Egyedi magisztrális gyógyszertári készítmények 

• Biztonsági fültisztító pálcika 

• Játszó cumi (latex, szilikon, fogszabályzós) 

• Köldöktapasz 

• Körtefecskendő 

• Lázmérő (hagyományos, digitális, fülhőmérő stb.) 

• Légpárásító készülék (ha gyógyászati segédeszköz vagy orvostechnikai eszköz minősítéssel 

rendelkezik) 

• Légzéskimaradás figyelő (bölcsőhalált megelőző készülék) 

• Pelenkák, eldobható pelenkák 

• Oltások 

• Orrszívó, Orrjárattisztító (kézi, elemes, porszívós) 

• Oto-therm gyógysapka és gyógysapka betét 

• Rágóka (fognövekedést segítő eszköz) 

• Speciális csecsemő teák 

• Sterilizáló 

• Terpeszbetétes nadrág 

• Védőoltások 

• Elszámolható még az ágymatrac (pl. kiságyba) 

 


